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ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH DOANH THU CỦA CÔNG TY 
TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2023 

 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế xin đề nghị Hội đồng Quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua kế hoạch dài hạn của hoạt động kinh doanh của 
công ty từ năm 2014 đến năm 2023 với quy mô doanh thu dự kiến đạt 188 triệu USD/năm ổn 
định cho các lĩnh vực kinh doanh của công ty để đẩy mạnh việc tối đa hóa công xuất thiết kế sản 
xuất như sau: 
 

-  Chế biến nông sản, thuỷ sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm 
dấm; 

-  Sản xuất các loại bánh, thức ăn nhẹ; 
-  Sản xuất nước trái cây, nước giải khát (Bao gồm: nước trái cây, nước giải khát không ga 

hoặc có ga và có độ cồn thấp hoặc không có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%)) và nước tinh 
lọc; 

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; 
-  Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát. 
 

Kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm của Công ty sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản trị 
mỗi năm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và kế hoạch phát triển của Tập 
đoàn. 
 
Chi tiết doanh thu dự kiến của Công ty từ 2014 đến 2023 (Số lượng và số tiền): 
 

  2014 2015 2018 2023 Năm ổn định 

Số lượng (1,000 thùng) 8,523 9,729 11,919 16,620 16,620 

Nhãn hiệu Wonderfarm (nước giải khát)     5,393 5,532 
     

6,881 
     9,743      9,743 

Nhãn hiệu Wonderfarm (bánh/thực phẩm)        445  465        465         465   465 
Nhãn hiệu Kirin (sản phẩm)        756  860     1,054      1,478      1,478 
Sữa, sản phẩm từ sữa và các sản phẩm mới khác     1,929 2,872     3,518       4,935      4,935 
Doanh thu (1,000 USD)  60,300      71,666  103,407   188,072    188,072  
Nhãn hiệu Wonderfarm (nước giải khát)   34,681      37,755    56,246   105,980    105,980  
Nhãn hiệu Wonderfarm (bánh/thực phẩm) 8,778          9,413    11,211     15,003       15,003  
Nhãn hiệu Kirin (sản phẩm) 5,493        6,610      9,692     18,103     18,103  
Sữa, sản phẩm từ sữa và các sản phẩm mới khác  11,348      17,888    26,257     48,986     48,986 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2014 
Tổng Giám đốc  
(Đã ký và đóng dấu) 
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